
WELKOM !

DATUM EN TIJD vieringen voorganger locatie

 27 maart    9.30 uur morgendienst (S en T) ds Marga Baas De Fontein

   3 april       9.30 uur   morgendienst Gerard Lof en Thom van Dijk De Fontein  

Bij de vieringen
Op zondag 27 maart zijn we alweer halverwege de 
Veertigdagentijd: zondag Laetare (Wees blij!). We vieren een 
dienst van Schrift en Tafel en de cantorij o.l.v. José van Dijken 
verleent haar medewerking. Voorganger is ds. Marga Baas.
Zondag 3 april is er een viering o.l.v. gemeenteleden. Voorgangers
zijn Thom van Dijk en Gerard Lof. Organist is Gjalt van der Meulen.

Pastorale zorg
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal 
kwijt wilt of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan 
contact op met:
Hessel Boersma (T: 050-5718753/06-20222123 of E: 
hessel.boersma@gmail.com) 
Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 
Ruth Pruis (T: 06-17984737 of E: r.pruis@defontein.info)
We zijn beschikbaar. Bel of mail gerust, ook als er niets ernstigs 
aan de hand is en u gewoon even de stem van een ander wilt 
horen.
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u heeft niet het
volledige adres, neem dan contact op met één van de ouderlingen
van De Fontein. In verband met de privacy wet kunnen we de 
adressen niet tonen op de website.

Open kerk op woensdag en donderdag
Naast de diverse activiteiten die wij doordeweeks organiseren is 
De Fontein twee ochtenden per week geopend: op woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Voor een persoonlijk gesprek 
zijn buurtpastor Ruth Pruis en/of ds. Alberte van Ess aanwezig. U 
kunt ook even in de kerkzaal zitten, een kaarsje aansteken en de 
nieuwe tentoonstelling bekijken.

Bedankt
Mevrouw Alida van Dijk - Kremer, wil de kerk hartelijk bedanken 

voor het prachtige bouquet bloemen dat ze heeft gekregen.

Bloemschikken
Op dinsdag 5 april 2022 wordt er een bloemschikmiddag 
gehouden in de Fonteinkerk. Er kunnen zich maximaal 20 
personen voor deze middag opgeven. De kosten bedragen € 10,00
per persoon. U hoeft zelf niets mee te nemen. Alle benodigdheden
worden ter plekke uitgereikt. 
U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in de Fonteinkerk. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen dan de 
voorbereidingen beginnen. Opgave kan gedaan worden op het 
prikbord in de hal van de Fonteinkerk.
De bloemengroep

Soep in De Fontein
Op Witte Donderdag, 14 april 2022, wordt voorafgaande aan de 
eredienst om 19.30 uur een sobere soepmaaltijd  aangeboden.
Deze maaltijd begint om 18.00 uur.
Opgave voor deze maaltijd is niet nodig.
U bent van harte welkom.

Fotoworkshop met als thema: Urbex
Op zaterdag 9 april 2022 vanaf 10:00 uur tot 12.00 uur wordt de 
vijftiende fotoworkshop gehouden van De Fontein. Deze 
workshop is bestemd voor iedereen die plezier heeft in 
fotograferen. Je hoeft geen uitgebreide kennis van fotografie te 
hebben. Je gaat aan de slag met je eigen fotocamera, mobiel of 
iPad. Deze keer gaan we weer naar buiten om foto’s te maken op 
het voormalig Suikerunieterrein / Suikertuin. Daar bevinden zich 
nog oude delen van de voormalige fabriek. Ook zijn er veel 
alternatieve initiatieven ontstaan. Daarnaast is er ‘nieuwe’ natuur 
op de vroegere vloeivelden. Kortom veel moois om vast te leggen. 
Deelname is gratis. Wil je meedoen, geef je dan op bij 
aukefaber@live.nl of dikkievandommelen@hotmail.com voor 2 
april 2022. Na afloop van de workshop sturen we allemaal 1 foto 
in, waar we vervolgens een mooie expositie van hopen te maken.

Film in De Fontein: The reader (2008)
Op dinsdagmiddag 12 april (14.00 uur) draait ‘The reader’: Eind 
jaren vijftig krijgt de vijftienjarige Michael Berg (Kross) een relatie 
met tramconductrice Hanna Schmitz (Winslet). Ze slapen met 
elkaar, hij leest haar voor uit de klassieke literatuur. Maar 
plotseling is ze verdwenen. Jaren later ziet hij haar weer, ze is 
verdachte in een strafproces tegen vrouwelijke kampbewaarders. 
Nog later, Berg is inmiddels volwassen (en wordt dan gespeeld 
door Fiennes) worstelt hij nog steeds met zijn gevoelens voor die 
vrouw met haar verleden.
Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat koffie en 
thee klaar.
Kosten: vrijwillige bijdrage

‘Wake van hoop’ op Stille Zaterdag
Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft



Voorafgaand aan de Paaswake organiseren we buiten in de tuin 
rond de Fontein een wake. Met Pasen vieren we de Opstanding 
van Christus, dat het Licht sterker is dan al het duister. Laten we 
juist op deze avond met elkaar stil staan en waken bij het leed in 
onze wereld:
Een wake voor Oekraïne.
Een wake voor al de vluchtelingen.
Een wake in en met de buurt.
Je kunt een kaarsje aansteken. Er brandt een vuur. Er klinken 
liederen van hoop en vrede. Welkom!
Wanneer? Op zaterdagavond 16 april tussen 20.30 tot 21.30 u
Waar? In de tuin rond de Fontein 
Voor meer info: buurtpastor Ruth Pruis, r.pruis@defontein.info of
ds. Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com

Het Exposure-project van de diaconie: verkenners gezocht!
Eind 2019 sloeg de Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Groningen (PGG) een ander pad in. De diaconie wilde niet langer 
fungeren als louter fonds, maar zelf de stad ingaan, de wijken in. 
Ze stuurde ‘verkenners’ naar vijf Groninger wijken. Hashem Mirza 
is daar één van, heeft Selwerd verkend en zou daar graag samen 
met ons, buurtkerk De Fontein, een vervolg aan geven.
Het team hoopt in de komende maanden nieuwe verkenners te 
vinden in de wijkgemeenten De Bron, De Fontein, de 
Immanuelkerk, de Martinikerk en de Nieuwe kerk. Voor hen zal 
een vorm moeten worden gevonden, die behapbaar is voor de 
vrijwilligers en recht doet aan het exposure-project. Maatwerk 
dus. En van daaruit kan ieder persoonlijk verder groeien.
Voelt u zich aangesproken door het Exposure-project en wilt u 
daar graag een bijdrage aan leveren? Neem dan contact op met 
Ruth Pruis (evaruthpruis@gmail.com).

Website van De Fontein
Voor actueel nieuws en informatie over diensten en activiteiten 
verwijzen we u naar onze website: www.defontein.info. Heeft u 
een foto, bijvoorbeeld van de verbouwing, welke op de website 
geplaatst kan worden stuur deze aan webmaster@defontein.info.

Nieuw mailadres scriba van De Fontein
Onze scriba Jaap Medema stopt in april als scriba bij onze 
gemeente. 
We willen u vragen om met ingang van heden, mail bestemd voor 
de scriba, naar het e-mailadres: scriba@defontein.info te sturen.  

Schrijfactie Zimbabwe: activist vervolgd voor verzonnen 
aanklachten 
De 28-jarige politiek activist Makomborero Haruzivishe uit 
Zimbabwe spreekt zich uit tegen wanbestuur, corruptie en 
ontvoeringen door de regerende partij. Dat is de autoriteiten een 
doorn in het oog. Er lopen momenteel drie aanklachten tegen 
hem. Hij zou onder meer een illegale demonstratie hebben 
georganiseerd. Dit zijn valse beschuldigingen bedoeld om hem de 
mond te snoeren.  Op 17 februari 2021 reden mannen in 
burgerkleding Haruzivishe klem en losten schoten. Mogelijk 

wilden ze hem ontvoeren, maar hij schreeuwde om hulp. Ze 
arresteerden Haruzivishe en brachten hem naar het politiebureau.
Hij kreeg een celstraf van 14 maanden opgelegd.. Hij kwam op 8 
januari 2022, na tien maanden gevangenschap, vrij, maar de 
aanklachten zijn niet ingetrokken.
Schrijf vóór 1 mei 2022 naar de Zimbabwaanse autoriteiten. Roep 
hen op de aanklachten tegen Haruzivishe onmiddellijk in te 
trekken.

De collecten
Eerste collecte: Groningen: Open Hof
De Open Hof is een huiskamer in de binnenstad van Groningen 
waar mensen die buiten de samenleving staan terecht kunnen. 
Een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, 
een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige 
plek is voor dak- en thuislozen, drugsgebruikers, prostituees, 
alcohol- en andere verslaafden, psychisch kwetsbaren en illegalen.
Het oecumenisch, diaconaal en pastoraal centrum wordt in stand 
gehouden door verschillende kerken en ook door de gemeente 
Groningen. Ondanks dat veel werk door vrijwilligers wordt 
gedaan, is uw financiële steun ook van harte welkom!

Tweede collecte: Protestantse Kerk: Jong en oud thuis in 
de kliederkerk
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig 
kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor 
gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van 
Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en 
samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse 
vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen 
die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee 
blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. Geef
in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk 
en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer 
plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan 
de slag gaan met Bijbelverhalen.

Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49 
ten name van werkgroep diaconie De Fontein) 
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, 
zonder bestemming zal de gift over de collecte doelen gelijk  
worden verdeeld

httpps://kerk050.nl/DFC

Buurtpastor: Ruth Pruis                      tel. 06-17984737                    r.pruis@defontein.info            
Kopy voor KIS Graag inleveren voor: dinsdag                 4 april 2022 wijkberichten@defontein.info
Kopy voor de zondagsbrief Graag inleveren voor:              woensdag       30 maart 2022        jaapmedema43@gmail.com

Website van De Fontein: www.defontein.info 
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